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VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ PODĽA VYSOKÝCH ŠKÔL
na akademický rok 2020/2021 – štipendiá na základe medzivládnych 

bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
SAIA, n. o., každoročne organizuje výberové konania na štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania  
a ponúk zahraničných vlád. Výsledky výberových konaní bývajú zverejnené na webovej stránke SAIA www.saia.sk, v sekcii Výsledky 
výberových konaní.
Do tohto čísla sme z databázy uchádzačov o štipendiá administrované SAIA pripravili prehľad odporučených uchádzačov (aj 
náhradníkov) podľa jednotlivých slovenských vysokých škôl. Pri menách uvádzame aj krajinu, v ktorej sa štipendijný pobyt 
uskutoční. 
Zároveň treba upozorniť, že ide výlučne o prehľad uchádzačov, ktorí boli na pobyty odporučení na základe výberu na slovenskej 
strane, a ich žiadosť bola posunutá na vyjadrenie (akceptovanie) partnerskému štátu. Aj keď v minulosti partnerské krajiny 
spravidla akceptovali odporúčaných kandidátov viac-menej v plnom rozsahu, vzhľadom na situáciu okolo opatrení proti šíreniu 
choroby Covid-19 to v tomto roku nie je samozrejmosť (napr. už viacero krajín zrušilo letné jazykové kurzy). Čo sa situácie v rámci 
akademického roka 2020/2021 týka, sleduje sa aktuálny vývoj šírenia ochorenia v každej krajine, a preto odporúčame aj v prípade 
pobytu pôvodne potvrdeného prijímajúcou krajinou pravidelne s nimi pred nástupom na pobyt komunikovať, či nedošlo k zmene 
podmienok a či naďalej je pobyt možné absolvovať.

POČET UCHÁDZAČOV A ODPORÚČANÝCH UCHÁDZAČOV PODĽA KRAJÍN

Počet odporučených 
uchádzačov

Počet odporučených  
ako náhradník

Počet zamietnutých 
uchádzačov Počet podaných žiadostí

BELGICKO 3 2 3 8

BIELORUSKO 2 2

BULHARSKO 4 2 6

ČESKO 5 2 7

ČÍNA 15 3 2 20

FRANCÚZSKO 13 2 15 30

GRÉCKO 3 1 4

CHORVÁTSKO 3 3

IZRAEL 2 2

KÓREA 2 5 7

MAĎARSKO 9 9

NEMECKO 20 1 6 27

POĽSKO 6 2 8

RUMUNSKO 5 1 6

RUSKO 50 1 2 53

SLOVINSKO 4 1 1 6

SRBSKO 1 1

ŠVAJČIARSKO 1 1

UKRAJINA 5 5

Celkový súčet 151 10 44 205

http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/
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POČET ODPORUČENÝCH UCHÁDZAČOV A NÁHRADNÍKOV PODĽA ŠKÔL

Vysoká škola/Fakulta, inštitúcia Počet odporučených Počet náhradníkov Spolu

Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 1

Fakulta múzických umení 1 1

Ekonomická univerzita v Bratislave 9 1 10

Fakulta aplikovaných jazykov 1 1 2

Fakulta medzinárodných vzťahov 7 7

Obchodná fakulta 1 1

Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1

Pedagogická fakulta 1 1

Prešovská univerzita v Prešove 14 14

Fakulta humanitných a prírodných vied 2 2

Filozofická fakulta 12 12

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 1 1

Slovenská technická univerzita v Bratislave 6 6

Fakulta architektúry 2 2

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 1

Stavebná fakulta 2 2

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 1 1

Technická univerzita v Košiciach 2 2

Fakulta umení 1 1

Stavebná fakulta 1 1

Technická univerzita vo Zvolene 2 2

Drevárska fakulta 2 2

Trnavská univerzita v Trnave 2 2

Filozofická fakulta 2 2

Univerzita Komenského v Bratislave 41 3 44

Evanjelická bohoslovecká fakulta 1 1

Fakulta managementu 3 3

Filozofická fakulta 27 2 29

Pedagogická fakulta 5 5

Prírodovedecká fakulta 2 2

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1 1

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 2 1 3

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 19

Fakulta stredoeurópskych štúdií 1 1

Filozofická fakulta 18 18

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 16 16

Ekonomická fakulta 1 1

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 1 1

Filozofická fakulta 14 14

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 1

Fakulta masmediálnej komunikácie 1 1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 1 1

Prírodovedecká fakulta 1 1

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 2 2

Žilinská univerzita v Žiline 1 1

Fakulta humanitných vied 1 1

Iné 33 5 38

Spolu 151 10 161
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ZOZNAM ODPORUČENÝCH UCHÁDZAČOV A NÁHRADNÍKOV PODĽA ŠKÔL

Poznámka: V zmysle pravidiel si jeden uchádzač môže v rámci programu Akademické mobility podať aj viac žiadostí na rôzne 
typy pobytov alebo do rôznych krajín. V prípade, že je odporučený na viacero pobytov, musí si vybrať, ktorý pobyt preferuje  
(v zásade platí, že uchádzač môže v jednom akademickom roku absolvovať len jeden pobyt v rámci toho istého typu – napríklad 
len jeden jazykový kurz, ak je odporúčaný do viacerých krajín). Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad odporučených 
uchádzačov o štipendiá v súlade so závermi výberov/posúdenia podkladov na Slovensku (finálne rozhodnutie o udelení alebo 
neudelení štipendia je vždy na prijímajúcej strane, ktorej boli nominácie postúpené v súlade s medzivládnou dohodou, resp. 
ponukou príslušného štipendia).

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta múzických umení Michal Radošinský, študent VŠ 1. stupňa, Poľsko

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta aplikovaných jazykov
Bc. Valentína Grendová, študentka VŠ 2. stupňa, Belgicko, náhradníčka 
PaedDr. Ján Keresty, PhD., učiteľ VŠ, Rumunsko

Fakulta medzinárodných vzťahov

Kristína Krupová, doktorandka, Francúzsko, náhradníčka
Lucia Kupčeková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Viktória Pénzová, študentka VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Miloš Sobota, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Vladimír Stašák, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Sebastián Šooš, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Bc. Michal Vasko, študent VŠ 2. stupňa, Poľsko

Obchodná fakulta Michal Tanáč,  študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Katolícka univerzita v Ružomberku

Pedagogická fakulta PaedDr. Jozef Zentko, PhD., učiteľ VŠ, Slovinsko

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied
Kristína Belejčáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Alexandra Kontuľová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko

Filozofická fakulta

Zuzana Balenčinová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Mgr. Veronika Dadajová, doktorandka, Ukrajina
Alexandra Demková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ján Teodor Gajdoš, študent VŠ 1. stupňa, Bielorusko
doc., PhDr. Ľubomír Guzi, PhD., učiteľ VŠ, Rusko
Štefánia Harenčárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ivana Ivančíková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Anastasiia Ostrovska, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Veronika Pirohová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Iryna Rozborska, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Martina Šestáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Gorazd Urda, študent VŠ 1. stupňa, Rusko

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Vladimír Fábry, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta architektúry
Ing. arch. Katarina Kristianova, PhD., výskumná pracovníčka, Maďarsko
Tomáš Perďoch, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Michal Řežucha, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Ing. Martin Sahul, PhD., výskumný pracovník, Ukrajina

Stavebná fakulta
Mgr. Edina Borovská, PhD., učiteľka VŠ, Rusko
Ing. Radoslav Choleva, doktorand, Srbsko

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta umení Mgr. art. Eva Jenčuráková, doktorandka, Česko

Stavebná fakulta doc. Ing. Peter Kapalo, PhD., učiteľ VŠ, Ukrajina
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Technická univerzita vo Zvolene

Drevárska fakulta
Bc. Ľubomíra Mudrová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Bc. Júlia Šaradinová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta
Bc. Mária Letzová, študentka VŠ 2. stupňa, Maďarsko
Bc. Lucia Školníková, študentka VŠ 2. stupňa, Maďarsko

Univerzita Komenského v Bratislave

Evanjelická bohoslovecká fakulta Andrej Lacko, študent VŠ 1. stupňa, Grécko

Fakulta managementu
Bc. Iveta Grondžáková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Bc. Michaela Schmiesterová, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko
Mgr. et Mgr.art Adriana Totiková, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko

Fakulta sociálnych a ekonomických vied prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD., učiteľka VŠ, Grécko

Filozofická fakulta

Nikoleta Biela, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Kristína Černá, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Alexandra Dikáczová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína, náhradníčka
Bc. Dominika Dobošová, študentka VŠ 2. stupňa, Maďarsko
Bc. Martina Dvoržáková, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Katarína Franková, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Kristína Gavendová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Bc. Lucia Hromadová, študentka VŠ 2. stupňa, Rumunsko
Kamila Kandravá, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Barbora Kollárová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Mgr. Blažena Križová, doktorandka, Maďarsko
Mária Krutá, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Ivana Kubincová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Laura Kulichová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ľudmila Lapošová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Janka Lenčéšová, študentka VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Mgr. Jana Magdaléna Májeková, doktorandka, Maďarsko
Marek Mitro, študent VŠ 1. stupňa, Čína
Matej Mordáčik, študent VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Ema Prívarová, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Ema Prívarová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Alena Stehlíková, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Dávid Šandala, študent VŠ 1. stupňa, Čína
Ľudmila Šefranková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko, náhradníčka
Ivana Šrámeková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Marianna Uherková, doktorandka, Francúzsko
Anna Valentová, študentka VŠ 1. stupňa, Belgicko
Katarína Verčimáková, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Eva Vráblová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína

Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Vincent Lučanský, výskumný pracovník, Francúzsko
Martin Petráš, výskumný pracovník, Francúzsko
Barbora Špaková, doktorandka, Francúzsko, náhradníčka 

Pedagogická fakulta

Bc. Monika Cúciková, študentka VŠ 2. stupňa, Belgicko
Tatiana Koniarová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Renáta Masarovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Česko
doc. Mgr. Pavol Matula, PhD., učiteľ VŠ, Poľsko
Bc. Zuzana Sroková, študentka VŠ 2. stupňa, Česko

Prírodovedecká fakulta
Bianka Kováčová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Kristína Plevová, výskumná pracovníčka, Francúzsko
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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta stredoeurópskych štúdií Tamás Varga, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Filozofická fakulta

Bc. Kristína Boboňová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Jakub Bučány, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Petra Černayová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Veronika Démuthová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Simona Dzianová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Bc. Janka Florková, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Adam Hamara, študent VŠ 2. stupňa, Nemecko
Ján Hvozdik, študent VŠ 2. stupňa, Rusko
Martina Kaplánová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Viktória Kicsindiová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Janka Kubicová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Evelin Orvosová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Bronislava Piliarová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Rebeka Plachá, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ladislav Prohászka, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Júlia Scherhauferová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Bc. Michaela Tóthová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Lenka Žitňanská, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta Kristína Jelžová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Fakulta politických vied a medzinárodných 
vzťahov

Nina Petrisková, študentka VŠ 1. stupňa, Česko

Filozofická fakulta

Bc. Kristína Badidová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Bc. Dominika Csányiová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Bc. Martina Didičová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Bc. Kinga Fehérová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Bc. Soňa Gernátová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Simona Gottwaldová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Bc. Martina Jesenská, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Bc. Miriama Novotná, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Bc. Eva Račková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Bc. Jakub Roba, študent VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Monika Spodniaková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Barbora Valušiaková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Bc. Dávid Vihonský, študent VŠ 2. stupňa, Rusko
Daša Zraková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD., učiteľ VŠ, Grécko

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie Ing. Anežka Vargová, študentka VŠ 2. stupňa, Chorvátsko

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Branislav Kokolus, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Richard Vörös, študent VŠ 1. stupňa, Rusko

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied Paula Kachalavová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy 
štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné 
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené 
otázky (help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť.  
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.  
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to 
nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade,  
ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach. Samozrejme, plne si uvedomujeme 
dopady šírenia pandémie Covid-19 na súčasné obmedzenia v medzinárodnej doprave, a teda 
aj na absolvovanie mobilít. Snažíme sa však poskytovať informácie pre plánovanie do budúcnosti, keď sa podarí aktuálnu krízu 
prekonať a bude potrebné reštartovať medzinárodnú spoluprácu a mobility potrebné pre jej rozvoj.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 2020 on-line na www.stipendia.sk 

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre postdoktorandov 
Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Spolu so štipendiom je  
v prípade potreby možné požiadať aj o cestovný grant, teda o paušálny príspevok na financovanie cestovného. 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: do 31. októbra 2020 (mobility v rámci sietí) a do 30. novembra 2020 (mimosieťové, tzv. freemover mobility) 
on-line na www.ceepus.info

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, 
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. 
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info

Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia do 25 rokov na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci 
programu Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne 
podporuje študentov technických odborov a medikov. 
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/

Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)

 Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt 
Štipendium je určené pre doktorandov a výskumných pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt  
v laboratóriu v zahraničí. Výskumné pobyty sa môžu realizovať medzi členskými krajinami Európskej molekulárno-biologickej 
konferencie (EMBC), pridruženými členskými krajinami a spolupracujúcimi partnermi. Výmenné pobyty sa nemôžu realizovať 
medzi dvomi laboratóriami z tej istej krajiny. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

 Štipendium pre postdoktorandov
Štipendium je určené pre postdoktorandov, ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana 
členskej krajiny EMBC v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na 
jeden až dva roky. Uzávierka predkladania žiadostí je priebežne, výber sa uskutočňuje dvakrát ročne, v prvom sa posudzujú 
žiadosti predložené k druhému piatku vo februári a v druhom k druhému piatku v auguste.
Bližšie informácie: https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships

http://www.granty.saia.sk
http://www.granty.saia.sk
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=682
www.stipendia.sk
https://ceepus.saia.sk/
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
https://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
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 ČESKO
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2020 

 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych
umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne 
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 1. október 2020

Estónske ministerstvo školstva a výskumu ponúka cudzincom – študentom, doktorandom a postdoktorandom – štipendium 
na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom. 
Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 1 až 5 mesiacov (v prípade študentov bakalárskeho štúdia max. 2 mesiace), je 
určené na pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, 
ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-scholarship

 FÍNSKO
EDUFI Fellowships
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred plánovaným pobytom

Štipendium je na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti doktorandského štúdia, ktorí si budú robiť 
doktorát (alebo dvojitý doktorát) na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva fínska 
univerzita.
Bližšie informácie: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk

Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné  
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej 
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov  
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na  
http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu 
ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy  
a študijnú cestu. 

 JAPONSKO
Program japonskej vlády Monbukagakusho na rok 2021
Uzávierka: 3. september 2020 on-line na www.granty.saia.sk

V súvislosti s opatreniami prijatými v rámci zabráneniu šírenia ochorenia Covid-19 bola uzávierka na štipendiá japonskej vlády 
presunutá z mája na september. Japonská vláda ponúka občanom SR štipendiá na: 

 celé bakalárske štúdium (5 rokov) 

 výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152
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 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. 
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam 
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela. 
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu

Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 25. júl 2020, 15. november 2020 

Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka 2-mesačné štipendiá vo výške  
2 000 EUR pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/fellowship-at-osa/;  
www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2020 

 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych
umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne 
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

 NEMECKO
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec augusta 2020 

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom z juhovýchodnej Európy na krátkodobé výskumné cesty do 
Nemecka. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne (koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie MOE  
Uzávierka: 5. september 2020

MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne 2. stupňa) v strednej  
a východnej Európe so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje 6- až  
12-mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne  
organizácie, úrady a pod.). Štipendijný pobyt sa začína 3- až 4-týždňovým intenzívnym kurzom nemčiny.  
Bližšie informácie: www.dbu.de/2586.html

Artists Unlimited: Umelecké rezidencie 
Uzávierka: 1. október 2020

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gaststipendium) na rezidenčný pobyt  
v Bielefelde, kde v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas pobytu má umelec/umelkyňa  
k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant. Štipendium nepokrýva cestovné náklady. 
Bližšie informácie: http://www.artists-unlimited.de/1985/residency/

http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
www.dbu.de/2586.html
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Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 2020

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom 
(vo veku do 27 rokov), ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje na  
2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.
Bližšie informácie: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

 POĽSKO
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2020 

 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych
umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne 
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. október 2020 (štipendiá, projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at 

Štipendiá 

 štipendiá pre diplomantov
Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 800 EUR/mes. 

 štipendiá pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 1 050 EUR/mes. 

 štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.  
Výška štipendia: max. 1 400 EUR/mes. 

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) 
Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu, 
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)

Projekty 

1. Cielená projektová podpora Akcie (podporované oblasti: organizácia rakúsko-slovenských školení, organizácia rakúsko- 
    slovenských letných jazykových kurzov, doktoráty pod dvojitým vedením, trvanie projektu max. 36 mesiacov, podpora  
    max. 20 000 EUR na rok).

2. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade  
    so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu  
    12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)

http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-na-kratkodobe-pobyty/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
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Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne 

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia 
veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci 10 
po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou 
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 69 040 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora 
75 890 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) je do výšky 12 000 EUR. Program 
administruje Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/

Štipendium Franza Werfela
Uzávierka: 15. september 2020 on-line na www.scholarships.at

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu má 
štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 150 EUR/mesiac.
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. december 2020 (pobyty začínajúce sa v auguste 2021) 

The Singapore International Graduate Award (SINGA) ponúka vynikajúcim študentom z celého sveta štipendiá na 4-ročné 
doktorandské štúdium na troch singapurských univerzitách (Nanyang Technological University, National University of Singapore, 
Singapore University of Technology and Design). 
Bližšie informácie: www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/Singapore-International-Graduate-Award-SINGA

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
Uzávierka: 1. september 2020

 The Fellowship Programme
Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska). 
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium 
(titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania 
ukončené univerzitné štúdium:
1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní 
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Štipendiá sú udeľované najskôr na jeden rok, s možnosťou predĺženia na druhý rok.

 Štipendium na výskumný pobyt po prerušení kariéry

Post Career Break Fellowship Programme je určený absolventom v odbore experimentálnej a teoretickej fyziky  
a absolventom aplikovaných a počítačových vied a technických odborov, ktorí sa nevenovali výskumu za uplynulé  
minimálne 2 roky, a to z rodinných či zdravotných dôvodov, a chcú sa vrátiť k budovaniu kariéry, na 6- až 36-mesačný pobyt 
v Ženeve. Podmienkou je magisterský alebo PhD. titul a 4- až 10-ročné skúsenosti od získania magisterského titulu. V oblasti 
experimentálnej a teoretickej fyziky musí mať uchádzač titul PhD. alebo byť tesne pred jeho získaním. Uchádzať sa môžu 
prípadne aj držitelia bakalárskeho titulu so skúsenosťami nie viac ako 4 roky.

Bližšie informácie: https://careers.smartrecruiters.com/CERN/fellowships

http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
http://www.scholarships.at
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 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne 
Uzávierka: priebežne 

Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných 
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách  
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej 
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. 
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci – 
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov. 
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 30. september 2020

Turecká vláda v rámci programu Turecké štipendiá poskytuje niekoľko druhov štipendií. Výskumné štipendiá (Research 
Scholarship Program) na 3 až 12 mesiacov sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a pre 
vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov). 
Uzávierka je štyrikrát ročne (31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december).
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 USA 

Štipendijný program Huberta H. Humphreyho
Uzávierka: 11. september 2020

The Hubert H. Humphrey Fellowship Program (www.humphreyfellowship.org/) umožňuje skúseným odborníkom absolvovať  
10-mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou praxou. Štipendiá sú udeľované v rôznych oblastiach: 
analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj/financie a bankovníctvo, miestne a regionálne plánovanie, politika 
a manažment verejného zdravotníctva, vzdelávanie, prevencia a liečba drogových závislostí, právo a ľudské práva, politika a 
manažment v oblasti technológií, manažment ľudských zdrojov, plánovanie a administrácia vzdelávania, manažment vysokého 
školstva, komunikácia a žurnalistika, poľnohospodársky a vidiecky rozvoj, prírodné zdroje a environmentalistika/klimatické 
zmeny, prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka (vzdelávanie učiteľov a tvorba 
učebných osnov), prevencia nelegálneho obchodu s ľuďmi. Podmienkou je ukončené magisterské štúdium a minimálne 5-ročná 
súvislá prax v danom odbore.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fulbright Scholar Program) na školský rok 2021/2022
Uzávierka: 14. október 2020 

Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre 
výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou  
v oblasti klinickej medicíny. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie

https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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 Európska Noc výskumníkov 2020 (27. november) 

Termín v poradí 14. ročníka festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov 2020 sa presunul zo septembra na  
27. novembra. Mottom tohtoročného festivalu je „Veda bez hraníc“. 
Bližšie informácie: www.nocvyskumnikov.sk

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku (9. – 15. november)  

Od 9. do 15. novembra 2020 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Prehľad sprievodných podujatí 
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ktoré pri 
príležitosti TVT 2020 pripravujú výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC budú zverejnené 
na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk. 
Súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku je aj 15. ročník výtvarnej súťaže žiakov základných škôl, 
osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl vo veku od 9 do 16 rokov a 4. ročník grafickej súťaže pre 
študentov stredných a vysokých škôl a doktorandov – témou oboch súťaží je tento rok „Vedci – superhrdinovia 
dnešných dní“. Uzávierka oboch súťaží je 2. októbra 2020. 
Bližšie informácie: www.tyzdenvedy.sk

 Konferencie o vzdelávaní

 INTE 2020 – International Conference on New Horizons in Education 2020
3. – 4. september 2020, Nikózia, Severocyperská turecká republika 
Bližšie informácie: http://www.int-e.net/

 Innovation through internationalisation. How international cooperation and mobility  
      foster innovation in higher education

4. november 2020, Zürich, Švajčiarsko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=1165

 Konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG):
Maximizing Potential of Career Guidance
27. až 29. apríl 2021, Riga, Lotyšsko (konferencia sa mala uskutočniť 20. až 22. októbra 2020) 
Bližšie informácie: https://iaevg.com/Conferences#Annual_conf; http://www.iaevgconference2020.lv/

 Študijné pobyty Erasmus+ v jesennom semestri 

European University Foundation s podporou švajčiarskej národnej agentúry Movetia a Univerzitou v Porte pripravili 
pomôcku pre študentov, ktorí by mali počas jesenného semestra 2020/2021 absolvovať študijný pobyt v rámci 
programu Erasmus+. Na stránke https://covid.uni-foundation.eu/ môžu nájsť užitočné informácie o hostiteľskej 
univerzite. Informácie zverejňujú univerzity (cez aplikáciu https://www.erasmus-dashboard.eu).

 Cena za vedu a techniku  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky  
a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti každoročne udeľuje najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky 
„Cenu za vedu a techniku“. Udeľovanie ceny sa uskutoční v rámci slávnostného galavečera, ako jedno z hlavných 
podujatí Týždňa vedy a techniky 2020.
Pre rok 2020 udelí ministerstvo cenu v kategóriách:

Osobnosť vedy a techniky 
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 
Popularizátor vedy 
Vedecko-technický tím roka 

Zasielanie návrhových listov je možné do 31. júla 2020.
Bližšie informácie: https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/cena-za-vedu-a-
techniku.html?page_id=1585
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 Veľtrhy o vzdelávaní, práci a kariére 
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com,  
Studycentral – www.universityfairs.com, Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com.
V čase cestovných obmedzení kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa uskutočňujú virtuálne veľtrhy, informácie o nich 
sú na stránkach https://www.fppedu.media/virtual-fairs; https://begingroup.com/en/country/online/;  
https://bmiglobaled.com/recruit-students/BMI-Connect-Live

 Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2020
6. – 8. október 2020, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/bratislava

 27. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno
20. – 23. október 2020, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/brno

 8. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 
11. – 12. november 2020, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/nitra

 Veľtrh práce JobSpoTT 
24. november 2020, Trnava, Slovensko
Bližšie informácie: https://jobspott.sk/

 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
2. – 3. december 2020, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk
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http://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
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